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نور على نور

رقّ الـفؤادُ وطـرْفي في الـدجى دمَـعا
َــــعــــا ّـــــا رأيتُ جـــــمــــالَ الـــــبــــدر قـــــد 

تـــشــتـــاق روحي إلى مـن ال يــفـــارقــهــا
لـــيالً نـــهــاراً عـــلى مـــرّ الــســـنــ مـــعــا

في الـروح مـّنيَ في األوصـال ملء دمي
لـو أنَّت الــنـفس في أعـمـاقــهـا سـمـعـا

تـــرى جــبـــيـــني بـه كــالـــبـــدر مـــرتـــفـــعــا
وإن جتــــــــــــــــــلــت لـه آالؤه ركــــــــــــــــــعــــــــــــــــــا

طـــوبـى لـــنــــفـــسي إذا أمّـت مـــواردَهـــا
حتس بـــالـــنـــور من أعـــمـــاقـــهـــا نـــبـــعــا

ــــشــــكـــاةٍ نــــور كــــمـــا نــــورِ مــــصــــبـــاحٍ 
والـــكــون قـــبــة مـــاسٍ جلَّ مـن صــنـــعــا

فــــالــــزيت فــــيـه بال  نــــارٍ يــــشـع ســــنـــاً
والــنــور مــنـه يــعم الــكـــون مــا شــســعــا

كـــرســــيه وسـع األكـــوان مــــا اتــــســـعت
والــعـــرش جلــة نــور ٍ حــســـنه ســطــعــا

أسائـل الفـجـرَ من أعـطاه ثـوب سـناً!
وأسـأل الطـيـر من أعاله مـا ارتـفـعا!

وأســـأل الـــنـــجم مـن زان الــســـمـــاء به
ـن هـــجـــعـــا وأســــدلَ الـــلـــيـل أســـتـــاراً 
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وأســأل األرض من مــدّ الــبــحــار بــهـا
وأسأل الـصـخر كم مـن مائـهـا ابتـلـعا

وأســأل الـــطــفل مـن أوحى لــفـــطــرته
إذا أحـس بـجــوعٍ في احلـشــا رضـعـا!

فـــــيـــــخــــفـق الـــــكــــون إجـالالً خلــــالـــــقه
كــــقـــلب مــــعـــتـــكفٍ فـي لـــيـــلـه خـــشـــعـــا

في وحــشـة الـعـمــر واأليـامُ ذات جـفـاً
أرنـــو إلــــيه فـــأســــلـــو الـــهـم والـــوجـــعـــا

يـا مـالك الـنـفـس لـوال أنت عـاصـمـها
لــطــار قــلــبي ومن بــ احلــشــا نُــزعـا

فــيـهــدأ الــقـلـب والـدنــيــا تــصـيــر كــمـا
مــــرْجٍ وراعٍ يـــبث الــــلـــحن حــــيث رعى

يعـطي وجنحد! يـا للنـفس كم ظلمت
يـــهـــدي فـــنــعـــتـــنق األوهـــام والـــبـــدعــا

فــــيــــا عــــيـــونُ أيــــا صــــبي دمــــاً نــــدمـــا
ــرء مـــنـــذ وعى خـــطـــاءة هي نـــفـس ا

ُن به تــــشــــتـــاق نــــفــــسي إلى عــــفــــوٍ 
ـــلــتــقى شـــفــعــا. إذا احلــبــيـب بــيــوم ا
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عجباً ضميري

أال عـــجـــبـــاً أراك تــغـــيـبُ حـــيـــنــاً
ــــــنـــــانِ وتــــــأتي الئــــــمــــــاً وجِـلَ اجلَ

لـــتُـــبــكيَ مـــقـــلــتـي وتــطـــيل لـــيــلي
فــتــحــرمــني الــرقــادَ كــمــا تــراني

كـــأنك يـــا ضـــمـــيــرُ تـــروم قـــتـــلي
ُــــرّ شـــاني لــــتـــعــــليَ بـــالــــعـــذاب ا

وتــنــسى يــا ضــمــيــري أنّ نــفــسـا
يـــــراودهـــــا الــــضـاللُ بال تـــــواني

كــــــســـــاريـــــةٍ بـــــأرضٍ ذات شـــــوكٍ
ــكـانِ وأطــبـقت الــسَّــمـومُ عــلى ا

ــأمـــون عــنــدي وكــنتَ الـــراعي ا
تــــرد الــــنــــحل إن رامت جــــنــــاني

وكــنتَ سـيـاج نــفـسي من هـواهـا
فـما أغـفى جفـونك وابتالني ?!

فــحـــ رهــنـــتـــني لــلـــوهن هـــونــا
ّ الـــبـــيـعَ بـــخــــســـاً واشــــتـــراني أ

فال عـــزمـي يـــكف الـــذئبَ عـــني
وال لـي مـن يــــــــرد إذا ســــــــبــــــــاني

أجــئت اآلن تـكــشف لي حــسـابـاً
تـــعُــدّ عــلـي من عــمـــري الــثــواني
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لـتعرفَ كيف كنتُ قضيت أمسي
وتـــنــكـــرَ مـــا فـــعــلـتُ ومــا دهـــاني

وتـسأل فـيم كـنتُ شغـلت نـفسي
ومـــاذا سَــــر قـــلــــبي أو شــــجـــاني

وكـيف قسـمتُ بـ الـنـاس حبي
وكم أربــيت في صــدري حــنـاني

أدافـع كـي أرد الــــــــــلــــــــــومَ عــــــــــني
ــــا قــــولٍ لـــــســــاني فـــــتــــعــــيـــــا دو

إذا كـان القـضاءُ أال اقض عدال
وكـن حــــــــيّــــــــاً مــــــــعـي فـي كل آن.
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العمر

أغــــوصُ إلى مــــكـــمـن الـــدر فــــيه
أســــــامـــــرُ أصـــــدافه الـــــوادعـــــاتْ

أغـــــــــنـي فـــــــــتـــــــــرقـص حـــــــــوريـــــــــة
تـــصَــفـق لـــلــمـــشـــهـــد الـــكـــائـــنــاتْ

وأشــــــعل قــــــنــــــديـــــــله كـي يــــــراني
ويـبــصـر مـا يـشـتـهي من صـفـاتْ

فــيــفــرح كــالــطــفل في يــوم عــيـدٍ
ويــــوقظ فـيّ صــــدى األمــــنــــيـــاتْ

يــطــوف بيَ الـوقت بــ الــثـواني
ــــــــلـــــــنـي بـــــــ مــــــاضٍ وآتْ ــــــنـــــــقّ يُ

ـــــلــــبـــــســــنـي حــــلـــــةً من نـــــضــــار ويُ
ــنـــحــني الــطــيـب والــطــيــبــاتْ و

فــأنــهل كــالـــهــيم عــنـــد الــهــجــيــر
إذا وردت مـــــــــــورداً مــن فـــــــــــراتْ

فـــــتــــغــــمــــرني نـــــشــــوة من بــــهــــاءٍ 
ـــــكــــــرة من ســـــبـــــاتْ وتـــــأخـــــذه سَ

يــسـوق إلـى األمس يـومــاً رغـيـداً
ــــنـى الــــغـــــالــــيــــاتْ ويــــأخـــــذ كل ا

ــــــبقٍ ســــــوى لــــــوعـــــةٍ  فــــــلــــــيس 
وقـــــلبٍ يـــــلــــجـــــلج بـــــالــــذكـــــريــــاتْ
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يــــــدوّن تــــــاريــــــخه فـي اجلــــــبـــــ
ـــــمـــــاتْ َـــــوّه كـل الـــــسّ ووشـــــمـــــاً 

ويــنـــشـــر لـــون الــرمـــاد الـــكــئـــيب
ويــــــتــــــلـف أثـــــوابـيَ الــــــزاهــــــيـــــاتْ

يــــغــــلف بــــالــــثــــلـج نــــار الــــســــنـــ
ويعكس في النفس شكل اجلهاْت

فـقــد كـنت أشـدو لـعــمـرٍ سـيـأتي
وقــد بت أبـــكي إذِ الــعـــمــر فــاتْ

أيــــــا عـــــمــــــرُ إني أحِـبّ احلـــــيـــــاة
ـــاذا تــغـُــذ اخلــطـى لــلــمــمــاتْ?!

أتـــغــفـل عن عــنـــفــوان اجلـــمــال?
وتـــــنــــــكــــــر أيــــــامه الــــــرائــــــعـــــاتْ?

تــغـرّر بي في اغــتـبــاش الـضــيـاء
ــــــدنــــــة من ثــــــبـــــاتْ ــــــلــــــني هُ تـــــؤمّ

¿ ¿ ¿

كمـا البحر أنت عـلى غير حالٍ 
فـــفــيـك الــهالك وفـــيك الـــنــجــاةْ

ولـــــــــهــــــــــو وجِـــــــــد وجـــــــــزر ومـــــــــد
ونـــــســـــعى إلـــــيك حـــــفـــــاةً عــــراةْ!

ــوتُ عــنـد الــغـروب فــيــلـفــظــنـا ا
بــعــيـــداً وقــد فـــارقــتــنـــا احلــيــاةْ!
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اجملد لي

خمسون جرحاً
نخّرت عظمي

ولكن...
ما تثلّمت األواصرُ

في عروقي
خمسون نزفاً
ما نضبتُ

وما ترمّد بي حريقي
أطفأتَ قنديلي?

تَجسّد في شراييني اللهبْ
أسقيتُني للكرْم

إذ "كوَّعتُ" في ظل الدوالي
كي أضيءَ خلطوةِ األيامِ شمسا
فاستلهمَتني في عناقيد العنبْ

واستنسَختني للذرى نفساً فنفسا
لله أمي !

عندما ضَمّت إلى الصدر الفجيعةَ
زغردت: الله أكبرُ
ما أعزك يا وطن!

الله أكبرُ
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كم تهون الروح قرباناً
وما أبهى الكفن!

اجملد للدمع الذي كفّته أمي
اجملد للبيت العتيقِ

وللفناءْ..
ضرةْ للقلب مسّته ا
وهو يهفو للمسرةْ
والروح جمرةْ

كانت جتوس الريحُ روحي
كنت أبلعُ خنجراً

حدَّاهُ أمضى من نِصال البرقِ
تُعمل في الرقاب الدهمِ

تنهمر السماءْ
في كل يومٍ

واجع كربالءْ تستفيق على ا
تباً ألقبية الضبابْ

تباً لغربانٍ تنادي باخلرابْ
زَفوا البغايا للبغاءْ

وتشكّل الطاغوت في رحم القطيعةْ
خمسون عاماً

تتوحّم على دم األطفالِ
والفجر الزاللْ

أجنبتِ أبناءَ األفاعي
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واحترفتِ الغدرَ
واألمنَ احملالْ

كانْ نبذَتك ذاكرة ا
وطرزتني مثل وشمٍ
في زنود أبي وأمي

هل كان "لالوي"
غريبِ الوجهِ
يوماً في يبوسْ

إال كما في كعبةٍ الرحمنِ
من حقٍ

لنيرانِ اجملوس?!
اجملدُ لألبقى
وإنّ اجملدَ لي
واألرضَ لي
والدارَ لي
والقدسَ لي

اجملدُ لي ..اجملدُ لي.



-١٨-

ÕËd « bIŽ

رؤيا

شاهدتك ب الناس مُسجّى
ورأيتُ نساءً وحشيّاتْ

مزّقنَ ثيابكْ
لُذتَ إلى كفنكْ

فتَسرّبَ ب أصابعهنّ ثقوبا
ورأيتُ الناسَ يغنّون ويبكون معاً

هذا يأكل من حلمكْ
سفوحْ هذا يشرب من دمك ا
هذي ترقص فوق النعشْ

تلك ترش على شبان احلفلة ِ
من باقي عطركْ..
لَـكُ واصطفّ ا

اضي وأنت تئنّ على أرصفة ا
ملـَك ناداك:

 قم يا سكران - 
فاستجمعتَ بقايا الصحوِ

هدورِ على عتباتِ اللحظاتِ الثكلى ا
(يا جندَ الله..

لستُ بسكرانٍ من خمرٍ
هذي...)
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وعلى شفتيكَ ارتعشتْ 
وتْ..  سكراتُ ا

شَهْقتُكَ  انطلقتْ   
تُفَرّقُ ب حروف الكلمات

وكأني بك أطبقتَ اجلفنَ على اجلفنِ..
(أقسمُ أني للتوّ صحوت!)

ودنا ملك ثانٍ:
- يا عبدَ الله

أينكَ من برّ األبوين?
وقضى ربكْ..
يا عبدَ الله...
أوَفيتَ الدّيْن?

(هذا عمري يشهد أني
أحببتُهما أكثر من ولدي
ووسائدُ نومي تشهد أني
ما من ليلٍ أرّقَ أحدَهما

ضجعَ بعضَ هزيع إال وهجرتُ ا
واحتدمتْ نار في كبدي)

وتقدّمَ أحدُ جنود الله:
يا عبدَ الله..

حمّلكَ الله أماناتْ
أعطاك من الدنيا زينتها

صبياناً وبناتْ
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ماذا استودعتَ خُطاهم 
والعمرُ كما تعلم ميقات?

(يا جند الله..
ما نحنُ بأهل الدنيا

بل رحّالونْ
أوالدي..?!

أفنيتُ لهم عمري
وجعلتُ مساكنهم قلبي

وشراي دمي
سَلهُم مَن بات على أرصفة الطرقات غريباً

ليَقرّوا ...
مَن عاشَ حزيناً

ليُسَرّوا...
أشواك الغربة ما زالت في قدميّ

ورياح الغربة ما زالت
تصفرُ في أرجائي

آهات شتاتٍ
تعزفني...

كنتُ أئنّ على جرحي
أبكي كالطفل الفاقد أمّهْ

مجهول في أروقة الظلمات غريبْ
ال بيتَ أخٍ لي يؤويني

( ال صدرَ حبيبْ
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واستُلّتْ من ب ضلوعك آهْ
فاختزلتْ آالمَ احلرمانْ

رفـّتْ واحتدمتْ
وانطفأتْ في بحر اخلذالنْ
ابنتك الكبرى انتفضتْ

سترتْ عُريَكَ
ثم انتصبت رافعة كفيها

يا ألله..
ح البردُ يئزُ العظمْ

والريح تزمجر في العَـتمْ
فأبي كان الصدرَ الدافئ

يا ألله..
في غمرة أمواهِ الظلمْ

عبدك هذا كان الشاطئْ
ثم اقتربتْ صُغراكْ

وانكفأت تسكب قبالت في فوديكْ
وانهمرت من أع أهلك أنهار دموعْ

نذروا أن يبكوا
حتى تغسل أدمعُهم

كل خطاياكْ
حتى لو كانت آثامك يا عبد اللهِ

كزبد البحرْ
حتى لو بقيت أعينهم تذرفْ
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يا عبدَ الله
ألجلك طولَ العمرْ
لكني أومأتُ لهمْ
أن كُفوا أدمعكمْ

وأعينوا الراقدَ بالصلواتْ
وامتشِقوا الصبرْ

حينئذٍ دوّى صوت فيكَ
وراح يناديكْ..

يا طيناً شُكّلَ إنسانا
وجَنانُكَ كم ذابَ وعانى
ودموعُكَ فاضت غدرانا
من ب جراحات العمرِ 

جمَعْتَ النشوةَ 
!..ْ يا مسك

أفراحُكَ باتت أحزانا
أخذتني الرحمةُ

فوقفتُ أنادي في الناسْ
حيّ على سَكب الدمعْ
لنغسله في ليلة عرسهْ

: ضحكت إحداهن وقالتْ
يا ساذجة اإلحساسْ

هل ظنُك أنّا
ا كان بنفسه?! سنكونُ به أرحمَ 
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...........

...........
وجتلّتْ سيدة احلكمةْ:

يا ولدي..
في زمنٍ عُلويّ النعمةْ

ْ ح انبعثتْ روح في الط
وجتَلّى حُسْنُ التكوينْ
لَكُ سجودا خرّ ا

إال إبليسَ..
أبى واستكبَرْ
قال أنا النارُ

ولن أسجد للط وللماءْ
هو يدري ..

أن اخلضرة وثمار األرضِ
رج وأسباب اخليرِ وأزهار ا

اءْ ال تنبت إال في الط وفي ا
والنارُ إذا اندلعتْ
ال تُبقي شيئاً

اءْ إال إن أطفأها ا
أقسمَ ذاكَ العاصي

أن يشعلها حرباً شعواءْ
نشبت يا ولدي حرب
وتْ ال يطفئها إال ا
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وتمادى الظالمُ كيداً
..............

أي ولدي..
ح حتس النارَ استعرتْ في جنبيكْ

واجلمر استمكن في عطفيكْ
وتراك حريصاً أن تذكيَها ..

فاعلم أن هواكَ
انتصر عليكْ

أي ولدي..
ح تشدّ النفسَ إليكْ

فتفرّ كعصفورٍ 
من ب يديكْ

وتغيم الرؤية في عينيكْ
فاعلم وقتئذٍ أن اجلولة ليست لكْ
وإذا بتّ تفتّشُ عن أعذارٍ وشهودْ
فاعلم أنك تترافع في وقتٍ ضائعْ

عن حقٍ مفقودْ
واحذر يا ولدي..
خصمُك يغويكْ

إلى آخر رمق فيكْ
يا عبد الله.. يا عبد اللهْ

..........
عندئذٍ زاغت عيناكْ
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تناثر في أرجائكْ لمتَ الوجع ا
تستنجد ساق ترنحتا 
وكأنهما ما مشتا يوماً

فوق أد األرضْ
ووقفتَ تؤَذن في الناسْ:

يا أهل األرضْ..
أحببتُ الدنيا
أكثر من نفسي
وقسَمتُ لها

ا استبقيتُ لنفسي أكثر 
كانت تطعنني وأغنّي 

طرّزتُ لها بالدمع قصائدَ وحكايا
لي جتربة في كل مكان وخطايا

فإذا بحياتي
ضاقت عن كل حكاياتي

جابتني الدّنيا
في أيامٍ

 مرتْ كاحلُـلْم بغفلة نومْ
وصحوتُ على سَفرٍ أبَديٍّ
داهمني في آخر يومْ

بعد قليلٍ ...
أمضي وتعودون جميعاً

وأظل أنادي
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يا أوالدي..
يا أم بنيّ..

يا حسناوات الدنيا
هل من خلّ يسمع صوتي?!
أين رفاقُ الفرح الزائف?!

شربوا األقداح ورقصوا حول النارْ
وحدي صرت أنا والنارْ

وحدي بتّ أعانيها
وإذا ذَرّتني الريحُ رماداً

كل يغمض عينيهْ
حتى ال أدخل فيها!

يا أحبابي
أعياني قيدُ الصلصالْ
وتمادت فيّ األوحالْ
تشتاقُ الروحُ إلى نورٍ

يغسلني من ظلمة وهني
ويكفّ تباريحي عنّي

ولدي..
ال تسكن جسدكْ

ال تُسْلِم للظلمة ولدكْ
ال جتعل من حبّ امرأةٍ في الدّنيا كبَدَكْ

ال الزائف كبِـِدَكْ ال تَفطُر من أجل بريق ا
أي ولدي
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ال تشحذ نصالً يُغرسُ في ظهركْ
ال تركع في حضرة كرسيٍّ
حتى لو أصلِتَ سيفُ القهرِ

على نحركْ
يا ولدي..
كن حرّاً..

كن سيد أمركْ
وتلفتّ إلى مَن حولك
ثم نظرتَ إلى أعلى

وعلتْ وجهَكَ إشراقة بسمةْ
ال أدري هل كانت

ضحكة طفل أم شمساً بزغتْ
ضجّتْ أصوات من حولكْ:

وتْ الرجلُ 
قلتُ لهم كال..

وتْ بل يولدُ ميالداً ال يقهره ا
وانتصبتْ قامتك كما الرمحْ
ونفضتَ غبار الدنيا ورنوتْ

وانطلقتْ صرختك تزلزل كل األشياءْ
اليومَ ولدتُ
اليومَ ولدتْ

يا عبدَ الله..
هذا ما كان بنومي
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إنْ سرّك ما بلّغتُكَ
فهنيئاً لك ميالدكْ

وإذا أوجعتك بسياطي
سامحني..

فلقد أبكيتكَ وبكيتْ.
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ألنك سيّد للخلق

بــحُـــبّكَ ســيّـــدي سُــدنــا الـــبــرايــا
ومَن ضـلوا اخلُطى ظـلوا رقـيقا

فــمـن تــبِعَ الــهُــداة فــلــيس يــكــبــو
وليـس كمن إلى الشيطان سيقا

ومن عـِشَق الضياَء فـكيف يعشى
وقــد ألِـــفت بــصـــيــرتُـه الــبـــريــقــا

لـــئن تـــاقت إلى لـــقـــيـــاكَ عــيـــني
وبـــات الـــقـــلـبُ شـــفـــافـــا رقـــيـــقـــا

أمـــــنّـي الــــنـــــفـسَ أن لــــنـــــا لـــــقــــاء
 لــــعل الــــله يــــجـــمــــعـــنــــا فـــريــــقـــا

ســـألــــتـك بـــالــــذي عالّك شــــأنـــا
ـن أنــار لك الــطـــريــقــا ســألت 

إذا كــان احلـسـابُ فـكن شــفـيـعـاً
ــــقــــام فــــكن رفــــيــــقـــا وإن كــــان ا

يـــفـــارق بـــعض أهل األرض خِال
وبعض الـنـاس يفـتقـد الـصديـقا

وبــــــعـــــضــــــهـمُ بال بــــــيـتٍ ومـــــأوى
وبعـضهمُ شكا في احلال ضيقا

وفي أعــــمــــاق بــــعــــضِــــهمُ جــــراح
وبـــــعض تـــــائه ضـلّ الــــطـــــريـــــقــــا
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وهــــذا صــــابــــر يــــشــــتــــد بــــأســـاً 
وهـذا في األسى أمـسى غـريـقـا

وكـلَّ مــصـائـب الــدنــيــا احــتــويــنـا
ولــكــنــا اجــتــرعــنــا الــغــيظ ريــقــا

لــــو ابــــيَــــضّـت من اآلالم عــــيــــني
ونـــــــهـــــــرُ دمـي بـال ذنبٍ أريـــــــقـــــــا

تــهـــونُ عـــلــيـه عــضّـــات الـــلـــيــالي
وقـد بــات الـفــؤادُ لـكم عـشــيـقـا.
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نهج الغربة

بحثاً عن قبَسٍ
قشّرْتُ حلائي

كوّرَني القرّ على غسَقي
تراكم جاستْ أكوامَ الليل ا

عينايْ..
كان الوادي

يقضمني من قدميّ
والقِمّة تشربُ رأسي
وشعاع تعكسُه مرآة

في واجهة ظالل الروحْ
يتوغّلُ فيّ

شارفتُ على القمّةِ
تماثلَ لكنّ الطورَ ا
للوادي انهالَ عليّ
واستنزفَ منّي
كلّ بقايايْ

َ ركنتُ إلى الطرَف الغربيّ ح
متدّ إلى أقصى ا

نهج الغربةِ
ختمَ على قلبي التغريبُ
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"غريب"
فتداعتْ في رأسي الغربانْ

كنتُ عصرتُ دمي
وسقيتُ الـ ... تركوني وحدي

متكئاً ب يدي وجعي
وتيَمّمْتُ بوهج اآلهِ
سفوحةِ في كبدي ا

يا يوسُف...
أدرَكَني قِشْبُ العمرِ

فخذ بيدي
ماذا لو جاع الذئبُ

وال حول وال قوّة ب يدي?!
ماذا لو تاهت قافلةُ السَيّارة

أو هاجمني ظمَأ
اء?! وأنا مغمور في ا
ماذا لو أنكرَني أهلي

وأبي ابيَضّتْ عيناه عليّ?!
يوسُف...

متدّ يا وجعي ا
إلى ظُلُمات البئر

ا عُشبُ الصدر  َ ح
وغدَوتَ نبيّ الدَهشة

أمّتْ مَرْعاكَ احلُمُرُ الوحشيّة
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فهُرعْتُ إلى مرعايْ
تأججَ في ظمئي سَيّجتُ اللهبَ ا

أسكتّ أنيني
وكسرتُ النايْ

كيفَ إذن صارَ السجنُ
وسوطُ السّجانِ
ووحشة أيامي

عشقاً المرأةٍ جتحدُني
وحياتي مَهر?!

يا يوسف...
أرتُقُ نفسي

في كلّ بشارة فجر
فتشقّ جروحي

في وضَح براءة روحي
لو كنتُ أريدُ احلنطة

لقصدتُ احلقلَ
ائجة سنابلُه ا
كخصور الغيدْ
أو كنتُ قطفتُ

توَهج باألعراسِ من السَبَل ا
ولو خصلة عيدْ

أو نقّرْتُ احلُبّ كقبّرةٍ
مالت عنها أعمدة الضوء
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فأغراها فنّ التغريدْ
كل األطيار تغني

للفرح العابق باخلضرة
لكنْ قبّرَتي
انتبذتْ عُشاً

فوق أثير احلَيْرة
ح تطارحُه الريحْ
تُلقي عن كاهلها فيه

إشارات الوهم واالستفهامْ
فتُسَعّر في زَغَب القشّ الغافي

ألسنةَ الغَيرة... وتنامْ
يا يوسُف...

هذا وقْعُ العمر على العمرْ
فأنا في اجلهة األخرى لزمانٍ

باتت فيه الكِلْمة
عنى تخلعُ ثوب ا
شاهدتُ حروفاً

عجم تَسّاقطُ من خاصرة ا
ح سألتُ لسانَ اللغةِ
امتقعتْ موسيقى النبرةِ

واستعجَم..
واختلطتْ كل األشياءْ

وتُ حياة فا
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واحليّ على األغلب مَيْتْ
والعاقلُ يتحَلى ب العُقّال

بنصف جنونْ
والضعفُ سالم
واحلبّ مُجونْ

ُتجمّلُ يأس والصبر ا
واجلبروت الظالم بأسْ

لكأني باإلنسانْ
يسقط مُذ صرخته األولى

فلهذا سَمّوا
يالد األول وطن ا

مسقط رأس.
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سنة حلوة

ـــــعـــــنـــــا ـــــجـــــمَ ـــــا يَ واعـــــجـــــبي 
ــــــطـــــفـئ شـــــمـــــعــــــاً بـــــقــــــوالِـــــبهِ نُ

والــــــكـل يــــــرددُ مــــــنــــــســــــجــــــمــــــاً
حلــــــنـــــاً يــــــنـــــســــــابُ لـــــســـــاكِــــــبهِ

مـــا ســـرّ الـــبــهـــجـــة تـــغـــمـــرنــا?!
عــــــمـــــــر يــــــجــــــري بــــــعــــــقــــــاربهِ!

كـــحــصـــانٍ من شــهُـب الــعـــتــمــةِ
ــــــــــــبـهِ ال يـــــــــــرحــمُ كــــــــــــبـــــــــــوة راكِ

يــكـــتبُ في الـــقــسَـــمــات كـــتــابــا
يـــــســــتـــــعـــــرضُ ســـــيـــــرة كــــاتـــــبهِ

ّ يــــــلــــــفــــــظــــــنـــــا ــــــســــــقـى مـن  نُ
ـــــــــــــرّاً ويـــــــــــــروقُ لـــــــــــــشـــــــــــــاربـهِ مُ

ــــــنـــــــسي واحــــــدَنــــــا غـــــــفــــــلــــــتُه تُ
مـــــــــوتـــــــــاً أدنـى مـن حـــــــــاجــــــــــبهِ

ـــــــــــــــــوج تــالطـمَ ال يـــــــــــــــــدري وا
مــــــــــاذا ســــــــــيــــــــــحـلّ بــــــــــقــــــــــاربـهِ

مـــغــــلـــوب سَــــخّـــرَه الــــتـــضــــلـــيلُ
فـــــــنــــــالَ الـــــــنــــــصـــــــرَ لــــــغــــــالِـــــــبهِ

هل ظــــــــنُـكَ مـــــــيـالدكَ يـــــــومـــــــاً
لـم تـــــــــدرِ عـــــــــنـــــــــاءَ جتــــــــــاربهِ?!
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ــــــتـــــهـــــا? مـــــاذا أجنــــــزتَ عـــــشِـــــيّ
أشـــــهـــــدتَ مـــــريـــــرَ مــــتـــــاعِـــــبهِ?

سل أمـك هل تــــــنــــــسى يــــــومـــــاً
ــــــطــــــلــــــوب بـــــــطــــــالِــــــبهِ فِــــــعْـلَ ا

ـــــهــــا ــــوتُ يـــــصــــارعُ تــــشـــــدو وا
واســـــتــــــلـــــقـت بـــــ مــــــخـــــالــــــبهِ

يــــــا فـــــــرح الـــــــدنــــــيـــــــا يـــــــا أمالً
ــــــــــــأه الـــــــــــقـــــــــــلـبُ ودارَ بـهِ خـــــــــــبّ

وأبـــــوكَ لــــــيـــــكــــــســـــوَكَ أمــــــانـــــا
كـم بــــــاتَ غـــــــريبَ مـــــــضــــــاربهِ!

هـــــو ذاك وقـــــد أمـــــسـى كـــــهالً
هـل صُــــنـتَ كـــــرامــــة شـــــاربهِ?!

ــــــــــسـن لـــــــــــلــــــــــدّوح إذا أيــــــــــنـعَ حُ
ـــــــهــــــنـــــــأ مَـن مـــــــرّ بـــــــجـــــــانـــــــبهِ يَ

يــــخـــضــــرّ الــــعــــودُ يُــــشـــارُ إلــــيه
ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــارُ بـهِ ـــــــــــــــــا جــفّ يُ وإمّ

ــــــــرء ُتـــــــعــــــــلّـي قــــــــيــــــــمــــــــتَه فــــــــا
تــــــــقـــــــواه وفــــــــيضُ مــــــــنـــــــاقــــــــبهِ

ـــــــــســــــــــألُ إال مــــــــــنــــــــــفـــــــــردا ال يُ
لــــــــو ســــــــاقَ جــــــــمــــــــيـعَ أقــــــــاربهِ

إن كـــنتَ فـــكن صـــاحبَ فـــضل
يــــرقى الــــعــــلــــيــــاءَ بــــصــــاحــــبهِ.
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هجر وِصالُكِ

رُدي إليك بهاء وجهك
قد أثرتِ بيَ الشجنْ
عسول فرضابك ا
أشرى ب أوصالي

احلرائقَ والف
أدمنتُ حبكِ واعتنقتك

ومضيت ألهث خلف طيفِك
ولقد وهبتك جلَّ عمري

أنكرتِني..
وسلبتِ مني جذوتي

مُرّ فراتُك
غائر ماء احلياة
وتِ إلى قرار ا
في كَنف السرابْ

والشامخاتُ من القصور
برغم زينتها..

خرابْ
والناضجات الذائبات على غصونك

ب أضراسي
ترابْ
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تتسترين ببعض ثوبٍ
شفَّ عن عُري اجلسد

ْ ارق تتناثرين على دروب ا
وحتدّق لتبحثي عن زاهدٍ

عافتك رغبته
فولى وجهَه شطر السماءْ

ْ .. وتمنح تتمنع
فلئن منعتِ
وإن منحتِ

فليس إال البتالء
فإذا أتى مستسلماً
جرّدتِه من نفسه

ونفضته مثل الغبارْ
وسلبته تاج الوقار

وسكبتِ في أعصابه ثلجاً
فشبَّت في هشيم الروح نار

عافتكِ نفسي
فاصرفي عني جنونك

أنا لست دميتك التي تتخيرين ثيابها
كي تنزعيها

كلما أملتْ عليك الرغبة العمياءُ
إيذاناً بجَلدي

ثم تلقي بي وقد عرّيتِني
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ب احلطام..
ْ كالسابق

يا أنت..
تهالك األشقياء يا معشوقة ا

تتقلب كما الفصولْ
تمض بالساعي إليك

إلى الفناء
إني بريء منكِ داراً
تَهجُرين وتُهجَرين
صَدق الذي سمَّاكِ

منذ البدء..
دنيا.
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نكأتَ اجلرح

تــعــاتبُ حــيث ذابَ الــقــلبُ هــمَّـا
فـكم جرٍح غدا في الروح وشما!

حتـسّسْ في ضلـوعك كم حريقٍ
أحـــال نـــضـــارة األحـالم فـــحـــمــا

أال يــا صـاح هـل شـاهــدتَ يـومـاً
يـــتــيــمــاً راضــيــاً يـــخــتــار يُــتــمــا?!

فـــلـــيس ثـــرى الـــبـالد لـــنـــا وطــاء
ولــــــــــــــكـــــــــــــنــي أراه أبــــــــــــــاً وأمـــــــــــــا

تــــســـــائـــــلــــهـــــا وتـــــدري أي جــــرحٍ
نـكــأتَ ومـا سَـلتْ عــيـنـاك يـومـا

ألـــستِ من الــبـالد ومِن ثــراهــا?
فـــردّ فـــؤادهــــا: روحـــاً وعـــظـــمـــا

ولــــــو أنّ احلـــــــنــــــ لـه مــــــقــــــاس
لـــكــان بـــقــدر قـــلب األم حــجـــمــا

فـلــو جــاءت لــنـا األقــدارُ جــمــعـا
ألشـبـعتُ الـثـرى والـصـخـر لـثـمـا

تــنــادي الـقــدسُ ذاكــرة اخلـوالي
غــــدا الـــــتـــــاريخ نَـــــسّــــاءً أصَـــــمّــــا

صالحَ الـدين قـد كـبَت الـقوافي
حـــنـــانكَ إن ضـــمَـــرتَ اآلهَ لـــومــا
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ويـــا الـــفـــاروقُ فـــرّقـــنـــا الــتـــنـــائي
ـــلـــمــا ـــعــهـــودُ ظُ وأبـــدِلَ عــدلُـك ا

ســـعَــيــنـــا نــشـــتــهي كــأســـاً فــراتــاً
فـأسـقـتـنـا صـروفُ الـدهـر سُـمّـا

ــــرعـــــنــــا لــــلـــــرّقــــاة فـــــأدركــــونــــا هُ
 - وقـد غامْت نوايـاهم - بُحّمى

قـضـيـنـا اللـيلَ نـسـتـهـدي خُـطـانا
ولــكـــنـــا وجـــدنــا الـــفـــجــرَ أعـــمى

أيــا أرضَ الـرّبــاط إلـيـكِ عـهـدي
نـــذرتُ الــيــوم لـــلــرحـــمن صــومــا

فـــــلألقـــــصى ربــــوع نـــــفــــتـــــديــــهــــا
 ونـهـمـي فـوقـهــا غـيــثـاً ونــظـمـا¿

لــعــمـري إنّ صــونَ الــنــفس سـامٍ
ولـــــكنْ بـــــذلــــهـــــا بــــاحلـق أســــمى

إذا عـــاف األبيّ احلـــر عـــيـــشـــاً 
فــيــا لـلــمــوت مـا أشــهــاه طـعــمـا!

¿ نظمأ.
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في مدخل الصمت

يا أبي..
اذا أناديكَ

ال تستجيب?!
أزورك متعبةً يا أبي
وفي مدخل الصمت

أعقلُ راحلةً من جموح احلن
وأطرُق بوابةً أقفِلَتْ
في مسار السن
فافتحْ ذراعيك
خذني إليك

وهَدهِدْ فؤادي قليال
فإما احترقتَ بأنّات صمتي

أصِخْ يا أبي
لنشيج الوجيب

لتمّوز أغنية
خطَّها العمرُ ب السطور
فأوّله كان ذكرى لقاء

وآخره مهلة للعناق األخير
وعصفورُ صدرك

رفَّ على جلََّة الياسم
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فأروى بنفسجةً في دمي
حتَسَّستُه..

كان يرشح وداً ووردا
ونارُك كانت سالماً وبردا

وحضنك مهدا
على مرج صدرك

بي يا أبي حاجة للبكاء
وتمّوز..!

يا للشهور التي أتقنت االنقضاء!
وتمّوز..

ما عاد يعرف
من أين يبدأ تكبيرة البدء

بعد انزالقِ البدايةِ
في مأزقِ احلَجْبِ

قد علمتني حكاياتُ ما بعد تمّوز
أن احلقيقة مثل الشعاع
الذي ليس فيه التواءْ
وأن انعكاس النجوم
اء على صفحة ا

ليس كمثل اشتعاالتها
في السماء

يا أبي..
أحبك جمَّا
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أحنّ إليك كثيرا
وما زال صوتك همسَ النجي
وما زال وجهك طيف احلبيب

اذا إذن يا أبي
تناديك روحي

فال تستجيب?!
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موارد الزمن

ظـمِـئ الـزمــانُ فـهــامَ يـقــصـدُ مـوردا
عــزّ الــفـــخــارُ عـــلى الـــدّنــا فـــتــمَــرّدا

عـــــــرّجْ عـــــــلـى األردنّ وانـــــــهـلْ مـــــــاءَه
جـــــــادت مــــــــواردُه وطــــــــابـت مـــــــوردا

بـــيتُ اخلـــلـــيل بـه وهـــاجــرُ أجنـــبتْ
ــفـتـدى من صُـلــبه الــنـجلَ الــذبـيحَ ا

وشعـيب قد سكنَ الـشعابَ فـأينعَت
ــــقــــامُ وأســــعــــدا والــــدارُ آنــــسَــــهــــا ا

ومضى على األشواك يحيى حافيا
يــهـــدي لـــعــيـــسى ثـم يــذكـــرُ أحـــمــدا

وإذ الـــبــــتـــول هـــنـــاك هــــزّت نـــخـــلـــة
وربــــــوعـه رقّت لــــــعــــــيـــــسـى مــــــولـــــدا

فــكم اسـتــقى من نــهـره وكم ارتـوى!
ــــائه الـــزاكـي الـــطــــهـــور تــــعَـــمّـــدا و

مـــرحى هــــنـــا الــــفـــاروق قــــاد ركـــابَه
ُــــرَقّع فــــارتــــدى وهــــنــــاك نــــادى بـــــا

وهـــــــــنــــــــا رســـــــــولُ الــــــــلـه أمّ رفـــــــــاقه
وعـلى الـبـراق بـظـلمـة الـلـيل اهـتدى

وهــــنـــا صالح الــــدين داست خــــيـــلُه
َـدى وهــنــاك ثــار الــنــقعُ فــاشــتـعـلَ ا
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أوَ مــا شــهــدتَ غـبــارَ مــؤتـة عــنــدمـا
لــــبّى رواحــــة بـــالــــنّــــزال فـــأشــــهـــدا?

ــــــــربَه أقــــــــبِـلْ عــــــــلـى األردنّ أكــــــــرمْ تُ
حــــنّــــاه جــــعــــفـــــرُ بــــالــــدّمــــا فــــتــــورّدا

روّاه زيـــــــــد حــــــــيـث صَـبّ طــــــــيـــــــــوبَه
وشدا الـزمانُ عن الـبسالـة ما شدا

وأبـــــو عــــبـــــيـــــدة فــــيـه قـــــرّتْ عــــيـــــنُه
بـــوركتَ يـــا غـــورَ الـــكـــرامـــة مـــرقــدا

قد مـرَّ طـيف ابن الـولـيد بـخـاطري
وذكـــــرتُ ســــــيف الــــــله سُـلَّ فـــــأوردا

جــــمَعَ الـــزمــــان بــــقـــبــــضـــةٍ مـن كـــفه
وتـــــوسَّـــــدَ الـــــتـــــاريـخ حـــــ تـــــوسّــــدا

وذكــرت عــقــبــة والــزبــيــرَ وســعــدَ إذ
سَـطـَروا مـن الـتـاريخ سِـفـراً أمـجدا

وذكـــرتُ خــــولـــةَ يــــا ضـــرارُ أســــيـــرة
ُ من احلـــــرائــــرَ قـــــيَّــــدا ـــــ شُـــــلت 

واشـتـقتُ لــلـخـنـســاءِ تـهـدي أسْـدهـا
لــلـحــرب ال تــخـشى أفــاعــيل الـردى

أســــمـــاءُ يـــا ذات الــــنـــطـــاقــــ الـــتي
قـــدَّت قـــلـــوب الــكـــافـــرين بـال مُــدى

ّــــا جـــعــــلت مـن الـــنــــطـــاق لــــفـــيــــفـــة
ــــبـــلل بــــالـــنـــدى لـــلــــزاد واخلـــصـــر ا

وســريت تـتــبــعـ أشــرف من سـرى
والـهديُ في األعقاب تخفي ما بدا
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يـــا حــمــزة اإلسـالم لــيت.. ولـــيــتــني
كــــبــــداً لــــتـــصــــنع كـل هـــنــــدٍ مــــا بـــدا

فــــتـــعـــيث بـي أضـــراسُـــهــــا وتـــدكّـــني
فــأكــون يــا أســد األسـود لـك الــفـدا

جــفـت عـيــون الــدهــر يــوم رحــيــلــكم
َدى وتصـحرت ظُلَلُ السـماءِ على ا

مـا نامت الذكرى وما َسلت احلجى
ـــــوتُ مـــــا أنـــــسـى ولـــــكن أبـــــعـــــدا وا

فــالــذكــريــات تـــعــيش في جـــنــبــاتــنــا
ـــــنــــار إذا ضـــــلــــلـــــنــــا أرشــــدا مـــــثل ا

أتـــــــــذل لـإلسـالم أرض أهــــــــــلـــــــــهـــــــــا
مـــا ذل حـــادٍ فـي مـــرابـــعـــهم حـــدا?!

يــــا مـــعــــشــــر اإلسالم تــــلــــكم رقــــعـــة
الـــعـــبـــد صـــار بـــهـــا عـــلـــيـــهـــا ســـيــدا

يـــــــا أمــــــــة اإلسـالم لـــــــســـــــتـم قـــــــلـــــــة
بـــاهى بـــكم رب الـــســـمـــاءِ فـــأوجــدا

يـــــــا أمــــــــة اإلسـالم لـــــــســـــــتـم عُـــــــزالً
وسـالحـكم هَـديُ الـبــيـان ومـا هـدى

والـــله مـــا ضل الـــســبـــيلَ ومـــا غــوى
من كان يتبع في الصراط محمدا.
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عباءة الزيف

انزعْ عباءتكَ الثمينةَ
إنْ جلستَ إليّ

إني..
ليسَ يُغريني الدمَقسُ

أيقنتُ أنّ النفسَ
إنْ عَرِيَتْ 

فليس الثوبُ يكسو
واعلمْ بأني 

ال أبالي..
إنْ رضيتَ 

وإن غضبتَ 
وأنه سيّان عندي 
إنْ غدوتَ ترقّ
أو أمسيتَ تقسو

أبصرتُ وجهَك ذات يومٍ
كان للرائ وَضاءً بهيّا
خَفّتْ إليكَ النفسُ
ح رأت سناً

تاقتْ له روحي مليّا
ّا اقتربتُ  لكنني 



-٥٠-

ÕËd « bIŽ

وأدركَتْ فيّ البصيرةُ
ما اختفى عن ناظريّا
أيقنتُ أنّ الوهم ضللني
وأني ما رأيتُ األمسَ شيّا

فإذا التي ائتلفتْ
من األرواح

قد باتت شتاتا
ائكمُ أجاج وإذا 

ال كما خلناه رقراقاً فراتا
واحلُبّ إذ جفّتْ

عروقُ الروح 
في األوصال...

ماتـــــــــــــا 

إني أرى األهرامَ 
عاليةً تُباري الريح
ناظرْ شامخة ا

لكنها...
سُكّانُها موتى

ُنشآت وليست في عداد ا
سوى مقابر..!

ما كل مَن وضع العمامة
صار شيخا
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فلرُبّ دَوحٍ
عندما تسعى إلى أفيائه

تلقاهُ فخّا!
ولرُبّ أنثى استبشرَتْ
لّما تعاظَمَ حَملُها

فإذا الذي ألقته مِسخا!

النفسُ مُظلمة
فقم .. أصلحْ قناديلَ الرؤى
كيف الدليلُ يكونُ أعمى?!

والدربُ ذو شُعَبٍ
وهذا الليل في األرض ادْلَهمّا

الريحُ عاصفة
ومن ضلّ اجتاه الريح

ال يفردْ شراعاً في األفُق
ماذا لو التمّتْ عليكَ الريحُ

واألمواجُ...
والليلُ البهيمُ

وكل أسباب الغرَق?
ارجعْ...

فليسَ هناكَ مِن أحَدٍ 
 َ يردّ التائه
رافئْ إلى ا

ارجعْ إلى بَرّ األمانْ
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نائرُ حيثُ ا
ساهداتُ الطرْف
أعياها األرقْ
ارجعْ إليكْ

وابحث بنفسكَ 
في خفايا الروح
عن خيط األلَق.
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حال احملب

أتـــاني ســائالً: هـل مــرّ ركــبي?
هل شـاهدِت ب الناس َصحبي?

فـــــهـم قـــــوم لـــــهم فـي الـــــبـــــال ِحل
ومـــــــا أدراك مـــــــا حـــــــال احملب!

كــــــرام الـــــنــــــفس إّن بــــــهـم حـــــيـــــاًء
أعـــــزاء فـــــمـــــا هـــــانــــوا لـــــصـــــعب

تــــواعـــدنــــا وكـــان الــــوعـــدُ فــــجـــرا
بـــــبــــــيتٍ عــــــامـــــرٍ بـــــالــــــعـــــزِ رحبِ

ولــــــكـّن الــــــظالم أطــــــال ُمــــــكــــــثــــــًا
وأبــــطـــــأ من يـــــبــــشّـــــر أو يــــنـــــبّي

وطــــــوُل تـــــرقــــــبي أودى بــــــعـــــزمي
ومـرّ صـبـاً رقـيقُ الـطـيف غـربي

وداعـــــبـت الـــــنـــــســـــائُم ذيـل ثـــــوبي
وقـد عبث الـنعـاس بطـْرف هدبي

وسلـطـان الـكـرى اسـتـهـواُه أسري
فـطـالت غـفوتـي وأضعـتُ عُربي

ومـا اســتـيــقـظُت إال الــفـجــَر لـيال
بــذاك الـــلــيلِ ال أســـقــيـتِ كــربي

تــبـــاعـــدت الـــديــار ولـــسُت فـــيـــهــا
وتــــاهت نـــاقــــتي وضـــلــــلت دربي
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فـكــيف أطــيق بــعــد الـيــوم هــجـرًا
وقـــد كــانـت مــنـــازلــهم بـــقــربي?!

إذا مــــروا عـــلـــيـك اســـتـــوقــــفـــيـــهم
وصُـبي الدمع من عيـنيك صُبّي

وقـولي قــد غـدت في الــهم نـفس
جتــــــوبُ األرضَ من تـلٍ وشِــــــعبِ

تــــنـــاديـــكـم فـــهل مــــنـــكم مــــجـــيب 
وتـــــدعــــوكـم فـــــهل مـــــنـــــكم مـــــلب

أال لـــــو جـــــاءنـي يـــــومـــــاً بـــــشـــــيــــر 
بــــــريـح طـــــيـبٍ فــــــيــــــريح قــــــلــــــبي

يـــعـــاودني الـــرجـــاُء بـــجـــمع شـــمل
فـذاك من الدنا يـا ناس حسبي.
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كُفّي نصالكِ يا امرأة ¿

ال تسأليني
فاجلواب على حدود الرد

مذ ساءلتِني
عن كنه هذا الصمت حائر...

رَدي سيدمي كبرياءكِ
كانعتاق الدمع
كابر من ع ا

هل تذكرين?
الشمسُ كانت وُجهتي

ح التقينا
واحلب في أعماق نفسي

كان أحلاناً تغَّنى
قد كان ظنّي

رة األولى أنّ تلك ا
التي فيها تصافحَت العيون

ما كنت أدري
كيف كنت تراقب
أتراكِ أبصرت

ســلم عــن هــذا     وأراه تقــــــيّاً وطـــَــهورا أربــأ با ¿

لكنّي أقصدُ من أمسى      يتوارى بالدين غرورا.
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ارتعاشات األنامل
واضطراب النبض
كلّ مسا وصبحِ?!
أم كان يرشفني
فتَزْوَرُّ بي ظنونك

ثم تكسرني مع الفنجان
إن فرغَتْ من التجوال

فوق دمي وجرحي?!
أم كان يخفيني ويغفو
حيث تلتقط أنفاسي

وتعتقل طيفي
كلما قررت ذبحي?!
كفي نصالك يا امرأة

أنا ما قددتُ قميصَه.. كال
وال راودته عن نفسهِ

أحسبت أني
قد قطعت أصابعي

َّا تبدّى
نورُ طلعته اجلليل?!

أم كنتُ ظامئةً
بوادٍ غير ذي زرعٍ

فكان هو السبيل?!
أم كنتُ تائهةً
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بليلٍ دامسٍ
حتى جتلّى

نورُه في الطور
كان هو الدليل?!
ال يا رعاك الله
لستُ أنا التي
انتبذتْ مكاناً
ب صبرك

واشتداد البغي في أخطائه
كال..

ولست أنا التي امتشقتْ
نبال النزوة اخلمس

من أهوائه
قومي إليه استحلفيه لتعلمي
ما كان سيد مهجتي يوماًَ

ولم أرضَ انتساباً
مرةً.. إلمائه

ال يا رعاك اللهْ
هو ليس يعنيني بذاتي

هو ليس يدري
من أكون من النساءِ

وكيف يهواني
الذي ما زال
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ال يدري صفاتي?!
ا يحتاج المرأةٍ هو إ

تهدهده فيغفو
وإذا رأته مُكدّراً

تنصَبّ في أقداحه
شهداً فيصفو

ُر من كفيهِ وإذا سقاها ا
جترعه وتعفو

كُفي نصالك يا امرأة
أظننت أني
أول امرأةٍ

يل لها هواه
أم األخير?!

عودي إلى أشيائه
ولتبحثي..

كم قبلة مدفونةٍ
ة ناديل القد ب ا

كم ضفيرة!
ولتقرئي..
كل الرسائل

ستهان به والغرام ا
وآهات احليارى
ريرة والعتابات ا



-٥٩-

ÕËd « bIŽ

ولتنظري أشالءَ حبٍّ
مات مطعوناً

وآخر مات مصلوباً
وآخر مات مقهورا

¿ ¿ ¿ 

وآخر في الطريق إلى النهاية
بات ال يدري مصيره!

عودي اسأليه عن احلكايات
ُ لها التي يندى اجلب
فتلكمْ قصة امرأة
يحدثها لساعاتٍ

وتصغي..
حيث غالبه هواها
وهناك أخرى

راح يُشعلها لتلفحه
إذا احترقت

لظاها...
وهناك أخرى...

تلك عفـّت نفسُه عنها
أمام الناظرين
فلم يصافحها
ولكنْ عندما

اقتنص اختالءً آثماً
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خلع القناعَ... قناعَه
ودنا يقبـّل فاها

كفي نصالكِ يا امرأة
وتبصَّري قبل التجني

ولتبحثي عن مكمن الداء اللع
السوسُ في ساق اخلميلة

حيث تتكئ
ما عادت األوراق تستر عريه

والغصنُ موبوء اجلَـنى
هبي لنجدته

نايا والفـَنا وذودي عنه أسبابَ ا
هو يا أخيَّة مبتلىً

ومشتَت ب الضياع واالنهيارْ
وإذا استحال شفاؤه

إال بكَي الروحْ
وبوء نارْ فلتضرمي في قلبه ا

شاعرُ حتى إذا كفّتْ عن النزف ا
فاهدئي.. وترفقي
نافذ ال تغلقي كل ا

واتركي للبائس احملزون
باباً للتمني

وإذا حملتِ بباله
ظالً لطيفي
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فاطمئني..
بل حاذري أن تسأليه

إذا رأيت الدمعَ في عينيه
عني..

ودعيه يبكي ما يشاء
فلعله يصحو

وت الذي يغشاه من ا
وتريثي..

ال تقتلي هذا الفؤادَ
ببعض ظنِ.
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نساء

تـنفسـتُ فجري وأطـلقتُ روحي
وصـــغـتُ أنـــ مــخـــاضـي غـــنـــاءْ

سـموتُ وقد حـاصرتني اجلراح
وعـــانق وجـــهي عـــنـــانَ الـــســـمــاء

أيــا بـهــجـة الــروح فــيّ اشـرئـبـي
فــإنـــــا يـــلــيقُ بـــنــا الــكـــبــريـــــــــاء 

ــــلــوك ألــسـنــا الــلـواتـي ولـــدنَ ا
وأحـــشـــاؤنـــا ضـــمّــت األنـــبـــيـــــاء

وأنى تــــسُــــودُ نــــفــــوسُ الــــرجــــال
إذا أرضِعوا من صدور اإلماء?!

فــــمن قــــال إنــــا دنــــانُ الــــنــــبــــيـــذ
ثـغــور الـكـؤوس سُـقـاة الـظـمـاء?!

وبــــــاقــــــاتُ زهــــــر ألعـــــــيــــــاد حب
وجـمـرات عِـشق لـبـرد الـشـتاء?!

ألـسـنــا الـلـواتي إذا مـا احـتـرقـنـا
تــــوارى الــــرمــــادُ بـــجــــمــــر اإلبـــاء

ــوت لـــنـــحـــيــا ونـــحن الـــلــواتـي 
ـوت بـعضُ انتـشاء وفي سَـكرة ا

فروحـي النـبـيذ وقـلـبي الـكؤوس
وعمـري الكـروم ونهجي الـعطاء
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وإني أعـــــز من األرض شــــأنــــاً  
وأعــــلى ليَ الـــلـه فـــيـــهــــا الـــثـــنـــاء

أمــا جُـعــلت فـي حـشــايَ احلــيـاة
وفي جــوفــهـــا يــســتــقــرّ الــفــنــاء?

وقـــد بتَّ فـــيـــهــا طـــعـــام الــدواب
وقـــــد كـــــنتَ فـيّ بــــديـع الـــــبـــــنــــاء

وكـــنتُ أعــــاني لـــســـكــــنـــاك لـــكنْ
غـــدوت لــــتـــســـكــــنـــهـــا فـي عـــنـــاء

تــــطـــــرّز كــــفّـــــاي ثــــوبَ الـــــوجــــود
 وأمأل بـــــاحلب كـــــأس الــــهـــــنــــاء

ـــــصـــــون وإني احلــــــنـــــونُ وإنـي ا
وعــمـــري يـــنــاهـــز عـــمــر الـــوفــاء

وحـــيــــنـــاً أكـــون بــــعـــمق الــــبـــحـــار
وحــــيـــــنــــاً أرقّ كـــــطــــيـف الــــهــــواء

كمـا النـحلُ أصنعُ شـهدَ الـقلوب
ولــــــكـنّ لي لــــــســــــعــــــة لــــــو أشــــــاء

¿ ¿ ¿ 

ـسـير هـي الـساق ال تـسـتـطـيـع ا
وال تـــمــــلك اخلـــطـــو دون اتـــكـــاء

فــــــــآدم قــــــــيـــــــثــــــــارة لــــــــلــــــــوجـــــــود
وحــــــواء مــــــعــــــزوفــــــة لــــــلــــــبــــــقـــــاء

أيــا سـادن الــقـلب أنت احلــجـيج
وأنت الـــشـــعـــائـــر حـــتى الـــدعــاء
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ويـا معقل الـوجد أنت احلميم  
ويــــــــاظـــــــمــــــــأ الـــــــروح واالرتـــــــواء

ويـا مصدر اخلوف فيك األمان
وأنـت الـــــنـــــعــــــيم ومــــــنك الــــــبالء

لـــئن كـــنـتَ زيـــنـــة هـــذي احلـــيـــاة
فــأجــملُ أهل اجلــنــان الــنــســاء!
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من أغضبَ البحر?!

ارفع جـــبــــيـــنك ال أحــــبك مــــطـــرقـــا
واجـــعـل من اآلالم أســــمى مــــرتـــقى

إن كـــانت األجــســادُ فـــرّقــهــا الــنــوى
ــــلــــتـــقى ٍ لــــلـــخــــواطـــر مُ في كـل حـــ

أوَلـــــــسـتَ تــــــــدري أن حــــــــبـك آســـــــر
ولـــئن أســـرتَ فال إخـــالك مـــطــلِـــقــا

لــــــــــــــلــه درك! مـن يــــــــــــــزورُك مــــــــــــــرةً
ُ يـــحــــثه نــــحـــو الــــلـــقـــا يــــبقَ احلــــنـــ

لـــــــــــلـه درك مـن ســـــــــــخـيٍّ مـــــــــــنــــــــــعِـمٍ
تروي وهل يروي األجاُج من استقى!

ومـــنــــازلُ اإللـــهـــام فــــيك فـــســــيـــحـــة
والــشِــعـــر إذ أعــلــيتَ مــنــبــرَه ارتــقى

مــا كـــنتُ أنـــسى عـــنـــدمــا القـــيـــتــني
وضــمــمــتـنـي  والـشــوق فــيــنــا أونــقـا

وتـــنـــاغــــمت أنــــغـــامُ قــــلـــبــــيـــنــــا مـــعـــاً
وانــسـاب دمـع في الــعـيــون تــرقــرقـا

َـدى ألــقـيتَ بـردتك الـســمـاءَ عـلى ا
وزفــــفــــتــــني شــــمـــــســــاً له فــــتــــألــــقــــا

وأشـرت للشـمس اغربي فـتوشّحت
حـتى بــدت صـحـنــاً هـوى فــتـشــقـقـا
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ودعــوتَ هــبّــات الــنــســيم فــأقــبــلتْ 
وطـلــبتَ بـعــضــاً من شـذىً فــتـدفــقـا

وأمـرتَ جنـم الـلـيل يـحــرس جـمـعَـنـا
فـــــاســــتلّ أشــــهُــــبَـه وبــــات مــــحــــدّقــــا

ونـــوارسُ الـــشـــطـــآن حـــ جتــاورتْ
بـــعض رنـــا والــــبـــعض بـــاح وزقـــزقـــا

أحــديث نــفسٍ قــد أثــارك يــومَــهـا?!
ـــــوجُ أزبــــد غـــــاضــــبــــاً وتـــــعــــرّقــــا! وا

والـصــدر أمـسى صـاخـبـاً مـتالطـمـا
واجلـــوف أضـــرم غـــيـــرةً فـــتـــحـــرّقـــا

يـا بـحــرُ روّعـنـا اصـطـخــابُكَ وقـتـهـا
وانــــفـضّ مــــجــــلــــســــنــــا له وتــــفــــرّقــــا

هــدّأتُ روعَك إذ ســـألــتك عـــنــدهــا
ـــنـــتــقى?! أوَلـــست مـن بــ األنـــام ا

مـــاذا يــضـــيــر الـــبــدرَ إن حـــاطت به
كل الـــنـــجـــوم وبـــالــكـــواكـب طُـــوّقــا?!

ــــا نــــزلــــنــــا بـــــيــــنــــهم هُـم صــــحــــبـــــة 
مـــعـــروفـــهـم شـــدّ الـــنـــفـــوس وأوثـــقــا

رفــقــاً بــهم يــا بــحــرُ مــا خــانــوا ومــا
غـامتْ نــوايـا في الــسـرائــر مـطــلَـقـا

يـــــا ســـــيــــــد الـــــعـــــشـــــاق إن هي زلـــــة
خـذني بــهم أو جُـدْ بــعـفــوك مـعــتِـقـا
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فـتـهــلـلت قــسـمــاتُ وجـهك صــافـحـا
وكـــأن نـــور الـــفـــجـــر فـــيـــنـــا أشـــرقـــا

فـارفع جـبــيـنك لـيس مـثـلك يـنـحـني
وألنـت أحــرى أن تَــصُــد فــتُــعــشــقــا.
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فديتك

ـــــــــدُ األبـــــــــوابَ دوني?! ـــــــــاذا تــــــــوصِ
وتـــنــــســـانـي فـــيــــقـــتــــلـــنـي حـــنــــيـــني!

أفـــــــرّ إلــــــــيـك من وجـع الــــــــلـــــــيــــــــالي
ـــــــهــــــا أنــــــيـــــــني وقــــــد أذكـت ضــــــراوتُ

فـــــبـي شـــــوق إلـى هــــــمْس الــــــدوالي
وبي وجــــــــد يــــــــطــــــــارحـه جــــــــنــــــــوني

ــــــوتُ واأليـــــام نــــــشـــــوى ــــــحــــــيطُ ا يُ
تـــضـجّ بـــنـــا فـــنـــغــــرق في الـــســـكـــون

ــــنـــــايــــا?! ُـــــنى شـــــكـلَ ا أتـــــنــــتـــــحل ا
وتــــمـــتــــشقُ الــــرؤى لــــونَ الـــعــــيـــون?!

أزمّ بـي الــــــــنــــــــوازف أحــــــــتــــــــويــــــــهـــــــا
فـــتــضـــرب في الــعـــروق وحتــتـــويــني

فــكــيف تــذودُ عـنـي بـعـض طـيــفي?!
وكـــــيـف تـــــقـــــيـمُ في ذاتـي بـــــدوني?!

أمـــا أودعتُ نــبــضـكَ في عــروقي?!
وخـطّ الـــلـه وعـــدَك في جــــبــــيـــني?!

فـــــتـــــصـــــحـــــو إذ يـــــؤذن ديكُ قـــــلـــــبي
وتـــغـــضي عـــنـــدمـــا تـــغـــفـــو جـــفـــوني

ونــــقـــتــــسـم الـــرؤى صــــحــــواً ونــــومـــاً
وفي عـــيـــنـــيك قـــد نــامـت شــجـــوني
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ــــا تــــخــــفــــيـه نــــفــــسي وتـــــنــــبــــئــــنـي 
وتـــــشـــــتف احلـــــقـــــائـق من ظـــــنـــــوني

وإنـي حــــــ يــــــظـــــمــــــأ فــــــيـك عـــــرق
أصُـبّ الـــــــروح عــــــــلك تــــــــرتـــــــويــــــــني

فـال والــــــلـه لــــــسـتَ شــــــقــــــيـق روحي
ــــيــــني وال نــــصــــفـي الــــيــــســــارَ وال 

ولـــكن - يــــا فـــديـــتـك - أنت روحي
وإنـي إذ فـــــــــديــــــــتـك أفـــــــــتــــــــديـــــــــني.



ومضات شعرية
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أتساءل..!

مَن شاهَدَ 
شرنقةً تنمو

والكائنُ فيها..
يتضاءل?!
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فلسفة القشة

القشةُ..
رُكن في عش الطائر

والقشة..
ْ  تدمي الع

والقشة..
تقصمُ ظهرَ بعيرْ

والعالَمُ.. 
بيدرُ قشٍّ

في جوف سعير!
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ســـرّ

متدّ للنَصّ ا
من النبض إلى النبض

أجيج مكبوتْ
وألني أخشى
أن يُطفئه
حِبرُ دمي

أُطْبِقُ أضالعي 
وأموتْ!
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رقابة

العالَمُ في نظر اخلائن
أحداقُ وُشاةٍ ومَشانق!
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ادّعاء

انتعَلوا احلُبَّ
وأمّوا نَصْبَ خطاياهمْ
ها كل األحذية اهترأتْ

وحُفاةً جابوا دنياهم!
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دهشة!

يُدهشني..
من يحذرُ 
لسْعَ النحلةِ

ويبيتُ مع األفعى
في جُحرٍ واحد..!
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قسمة

الدودةُ في حوصلة الطير
غذاء..

وأنا في حوصلة األرض
غذاء..
للدودة!
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رحيل

نُغنّي..
ليَخفى عن السامع
نشيجُ الصهيلْ

فيقهرُنا الوقتُ 
إذ ينقضي

ونقهر أحالمنا 
بالرحيل!
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الشاعرة في سطور

االسم: نبيلة طالب محمد اخلطيب.
يالد وتاريخه: الزرقاء ١٩٦٢م. مكان ا

اجلنسية: أردنية.
ؤهالت العلمية: ا

- بكالوريوس لغة إجنليزية من اجلامعة األردنية.
العمل احلالي:

-   تعمل في مجال التدريس منذ عام ١٩٨٦م.
عضوية الهيئات واجملامع:

أ   - عضوة االحتاد العام لألدباء والكتاب العرب.
. ب - عضوة رابطة الكتاب األردني

جـ - عضوة منتدى الفحيص الثقافي.
د  - عضوة النادي العربي للثقافة والفنون.

ركز العربي للثقافة والفنون في إربد. هـ - عضوة شرف في ا
و  - عضوة شرف في منتدى الكرك الثقافي.

ية. ز  - عضوة عاملة في رابطة األدب اإلسالمي العا
اإلنتاج األدبي:

-   ديوان شعر بعنوان (صبا الباذان) عمّان ١٩٩٦م.
-   لها إنتاج أدبي كبير في الصحف واجملالت احمللية والعربية.

-   لها ديوانان من الشعر قيد الطباعة هما: عقد الروح وصالة النار.
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هـرجانات الـشعريـة التي أقيـمت في األردن في السنوات -   شـاركت في جميع ا
اخلمس األخيرة وشاركت في أمسيات شعرية عديدة

ــسـابــقـات الــشــعـريــة من رابــطـة األدب اإلسالمــيـة -   فـازت بــعــدة جـوائــز في ا
ومؤسسة البابط الشعرية.

العنوان: ص. ب (٨٤٦) صويلح األردن
هاتف: ٥٣٣٦٩٨٤ - فاكس: ٥٣٥٦٥٨٢
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منشورات رابطة األدب
ية اإلسالمي العا

١- من الشعر اإلسالمي احلديث لشعراء الرابطة.
٢- نظرات في األدب أبو احلسن الندوي.

٣- ديوان «رياح اجلنة» عمر بهاء الدين األميري.
٤- دليل مكتبة األدب اإلسالمي في العصر احلديث د. عبدالباسط بدر.

٥- النص األدبي لألطفال د. سعد أبو الرضا.
٦- ديوان «البوسنة والهرسك» مختارات من شعراء الرابطة.

٧- لن أموت سدى «رواية» الكاتبة جهاد الرجبي.
٨- ديوان «يا إلهي» محمد التهامي.

٩- يوم الكرة األرضية «مجموعة قصصية» د. عودة الله القيسي.
. ١٠- ديوان «مدائن الفجر» د. صابر عبدالدا

١١- العائدة «رواية» سالم أحمد إدريسو.
١٢- محكمة األبرياء «مسرحية شعرية» د. غازي مختار طليمات.

١٣- الواقعية اإلسالمية في روايات جنيب الكيالني د. حلمي القاعود.
١٤- ديوان «حديث عصري إلى أبي أيوب األنصاري» د. جابر قميحة.

١٥- ديوان «في ظالل الرضا» أحمد محمود مبارك.
١٦- في النقد التطبيقي د. عماد الدين خليل.

١٧- الشيخ أبو احلسن الندوي دراسات وبحوث مجموعة من الكتاب.

عاصر حليمة احلمد. ١٨- القضية الفلسطينية في الشعر اإلسالمي ا

١٩- د. محمد مصطفى هدارة دراسات وبحوث مجموعة من الكتاب.
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٢٠- مــعــســكــر األرامل «روايــة مــتـرجــمــة عن األفــغــانــيــة» تــألــيف مــرال مــعـروف
ترجمة د. ماجدة مخلوف.

٢١- قصة يوسف علـيه السالم في القرآن الكر «دراسـة أدبية» محمد رشدي
عبيد.

ـسابـقة األدبـية األولى ٢٢- قصص مـن األدب اإلسالمي «القـصص الفـائزة في ا
للرابطة».

ــلـتــقى الــدولـي األول لألديــبـات ــرأة .. دراســات نــقــديــة من بــحــوث ا ٢٣- أدب ا
اإلسالميات.

٢٤- اآلمـــال صــارت آالمـــاً روايـــة من األدب الـــتــركي تـــألـــيف د. نـــور الــلـه كــنج
ترجمة د. عوني لطفي أوغلو.

٢٥- نـحـو كـوكب احلــريـة - روايـة من األدب الـفـارسي تـألــيف مـحـمـود حـكـيـمي
ترجمة عثمان أيزدبناه.

ـلـكـة الـنـحل - روايـة مـن األدب الـتـركي - تـألـيف عـلي نـار تـرجـمـة كـمـال  -٢٦
أحمد خوجه.

٢٧- أقباس - ديوان شعر - طاهر العتباني.
صرية احلديثة - د. كمال سعد خليفة. ٢٨- الشخصية اإلسالمية في الرواية ا

٢٩ - «عقد الروح - ديوان - شعر نبيلة اخلطيب.






